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کارانشرح وظایف   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی هم
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی زنجان

 

کارشناس رابط واحد توانمندسازی اساتید و  کارشناس ،ها آزمون و مدیر واحد ارزیابی وظایف شرح

 (علی نوروزی)و زیرساخت نیروی انسانی ای  رشته میان های دانش گسترش کارگروه های

 توانمندسازی اساتیدشرح وظایف مربوط به واحد 

  دانشگاه اساتید نیاز مورد های کارگاه تعیین جهت نیازسنجی -

 اساتید آموزشی توانمندسازی های دوره آموزشی ریزی برنامه -

 دانشگاه اساتید آموزشی توانمندسازی های دوره اجرای -

 اساتید آموزشی توانمندسازی های دوره آموزشی ارزشیابی -

 آموزشسی سازی توانمند های دوره برگزاری جهت کشور های دانشگاه سایر با همکاری -

 آموزشی توانمندسازی های دوره در کنندگان شرکت آموزشی گواهی صدور -

 واحد با مرتبط تحقیقاتی های پروژه اجرای و طراحی در همکاری -

 واحد به مربوط امور درخصوص EDC واحدهای و ها کارگروه سایر با الزم همکاری -

 واحد به مربوط امور درخصوص درمانی آموزشی مراکز و ها دانشکده EDO با همکاری -

 آن اجرای و واحد  برنامه تنظیم در همکاری -

  اداری اتوماسیون در شده ارجاع اقدامات  مناسب و موقع به اجرای -

 واحد حوزه در مشترک های پروژه انجام درخصوص کشور یآمایش شش منطقه کالن های دانشگاه با الزم های هماهنگی انجام -

 واحد در شده اجرا های برنامه به مربوط مستندات بایگانی و تهیه بر نظارت -

  ذیصالح مراجع به گزارش ارائه و واحد عملیاتی های برنامه سالیانه و مقطعی عملکرد گزارش تهیه بر نظارت -

  تیوزار و ای منطقه بازدید های برنامه در فعال شرکت -

 جلسات در شرکت همکاری گواهی صدور -

 جدول براساس جلسات برگزاری برای هماهنگی شامل واحد به مربوط اجرایی امور تمامی انجام بر نظارت و کنترل مدیریت، -

 صورتجلسات مصوبات انجام پیگیری و تجلساتصور تهیه و تنظیم ها، دعوتنامه ارسال ،مربوطه زمانبندی

 مربوطه واحد در امور انجام حسن بر نظارت و کنترل بررسی، -

 مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

کارانشرح وظایف   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی هم
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی زنجان

 

 ها آزمونو ارزیابی مربوط به مدیریت واحد شرح وظایف 

 دانشگاه سطح در دانشجویان های آزمون و ارزیابی برنامه تدوین -

 دانشگاه سطح در دانشجویان های آزمون و ارزیابی برگزاری برنامه ارزشیابی -

 واحد با مرتبط فرآیندهای و ها نامه شیوه تهیه -

 واحد با مرتبط تحقیقاتی های پروژه اجرای و طراحی در همکاری -

 واحد به مربوط امور درخصوص EDC واحدهای و ها کارگروه سایر با الزم همکاری -

 واحد به مربوط امور درخصوص درمانی آموزشی مراکز و ها دانشکده EDO با همکاری -

 آن اجرای و واحد  برنامه تنظیم در همکاری -

  اداری اتوماسیون در شده ارجاع اقدامات  مناسب و موقع به اجرای -

 واحد حوزه در مشترک های پروژه انجام درخصوص کشور یآمایش شش منطقه کالن های دانشگاه با الزم های هماهنگی انجام -

 واحد در شده اجرا های برنامه به مربوط مستندات بایگانی و تهیه بر نظارت -

  ذیصالح مراجع به گزارش ارائه و واحد عملیاتی های برنامه سالیانه و مقطعی عملکرد گزارش تهیه بر نظارت -

  وزارتی و ای منطقه بازدید های برنامه در فعال شرکت -

 جلسات در شرکت همکاری گواهی صدور -

 جدول براساس جلسات برگزاری برای هماهنگی شامل واحد به مربوط اجرایی امور تمامی انجام بر نظارت و کنترل مدیریت، -

 صورتجلسات مصوبات انجام پیگیری و تجلساتصور تهیه و تنظیم ها، دعوتنامه ارسال ،مربوطه زمانبندی

 مربوطه واحد در امور انجام حسن بر نظارت و کنترل بررسی، -

 مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 کارشناس کارگروه –شرح وظایف مربوط به کارگروه های طرح تحول 

 و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه براساس دانشگاه کارگروه به مربوط مستندات کنترل و آوری جمع -

 متبوع وزارت از ابالغی آموزش نوآوری

 شده اعالم زمانبندی برنامه طبق EDC در کارگروه رابط کارشناس به دانشگاه کارگروه به مربوط مستندات ارائه -

 کارگروه عملیاتی برنامه ارزشیابی و اجرا تنظیم، در فعال همکاری -

 کارگروه مسئول صالحدید طبق ها کارگروه سایر با همکاری -

  کارگروه های پروژه انجام در همکاری -

  ذیصالح مراجع به گزارش ارائه و کارگروه عملیاتی های برنامه سالیانه و مقطعی عملکرد گزارش تهیه -

  وزارتی و ای منطقه بازدید های برنامه در فعال شرکت -

 ارسال ،مربوطه زمانبندی جدول براساس جلسات برگزاری برای هماهنگی شامل کارگروه به مربوط اجرایی امور تمامی انجام -

 صورتجلسات مصوبات انجام پیگیری و تجلساتصور تهیه و تنظیم ها، دعوتنامه

 مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -
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 کارشناس رابط کارگروه –شرح وظایف مربوط به کارگروه های طرح تحول 

 بصورت کارگروه به متبوع وزارت از ابالغی آموزش در نوآوری و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه ارسال -

 سالیانه

  کارگروه کارشناس از محوله دانشگاهی های کارگروه به مربوط مستندات آوری جمع -

 ارتوز از ابالغی آموزش در نوآوری و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه براساس دریافتی مستندات کنترل -

 متبوع

 کارگروه کارشناس به دریافتی مستندات درخصوص بازخورد ارائه -

 منطقه کالن های دانشکده/ها دانشگاه و دانشگاهی تحول طرح های کارگروه کارشناسان با مناسب و موثر تعامل و ارتباط -

 تحول طرح به مربوط امور درخصوص

 محوله های کارگروه به مربوط آموزش در نوآوری و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه مستندات آرشیو تهیه -

 آموزشی معاونت در آمایشی منطقه دبیرخانه کارشناس به مستندات  موقع به ارسال و

 جهت ایشیآم شش منطقه کالن های دانشکده و ها دانشگاه ای منطقه و دانشگاهی های فعالیت مستندات ارزیابی و کنترل دریافت، -

 HOP در انطباق ارزیابی

 مصوب های برنامه از انحراف موقع به گزارش و یدانشگاه محوله های کارگروه عملیاتی برنامه اجرای بر نظارت -

 مصوب زمانبندی برنامه براساس جلسات برگزاری خصوص در الزم بازخورد و نظارت -

 کارگروه ای منطقه بازدیدهای و کارگروه جلسات در فعال حضور -

 سمات سامانه در کارگروه تحقیقاتی های پروژه بررسی و کنترل -

 HOP سامانه روزانه کنترل و بررسی -

 ت ذیصالح مراجع به محوله های کارگروه عملکرد سالیانه یا مقطعی گزارش ارسال و تهیه -

 مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 وظایف  سایر

  الزم تخصصی های مشاوره ارائه و EDC واحدهای جلسات تمامی در فعال شرکت -

 آموزشی پژوهی دانش و آموزش در پژوهش های طرح و مقاالت داوری -

 تخصصی حوزه در آموزشی های دوره تدریس -

 آموزش در تحول طرح های مگاپروژه و ها برنامه پایش -

 دانشگاه آموزش حوزه عملیاتی برنامه پایش و ریزی برنامه جهت همکاری -


